
 
 

 

Verkefnaskýrsla fyrir verkefnastjóra klúbba 
 

Klúbbur: Soroptimistarklúbbur Árbæjar 

Nafn verkefnastjóra: Guðrún Helga Bjarnadóttir 

Póstfang: ghbjarna@gmail.com 

Heiti verkefnis: Stuðningur við barn 

Upphaf verkefnis:  2003 

Endir verkefnis : 2018 

Staðsetning: Indland 

Samstarfsaðili (ef á við): SOS barnaþorpin 

Verkefnakjarni sem verkefni fellur undir: 

Menntun, Valdefling, Heilbrigði,  

 

Verkefni - saga: 

Skrifa setningu sem útskýrir verkefnið. 

Soroptimistaklúbbur Árbæjar hefur árlega styrkt eitt barn í SOS barnaþorpi á 

Indlandi til menntunar og betri lífs. 

 

Hvers vegna valdi klúbburinn verkefnið? 

Til að gefa einu barni hverju sinni von um betri framtíð og stuðla að aukinni 

menntun þess og sjálfstæði. Með þessari aðstoð stuðlum við að auknu jafnrétti til 

handa stúlkum á Indlandi þar sem menntun er undirstaða betra lífs. 

 

Hvernig framkvæmdi klúbburinn verkefnið? 

Með því að greiða samtökunum SOS barnaþorp á Íslandi árlega ákveðna peninga 

upphæð sem kostar húsnæði, fæði, menntun og heilbrigðisþjónustu barnsins. 

 

Hvaða viðfangsefni var klúbburinn að vinna með? 

Klúbbsystur leggja metnað sinn í að ná sem flestum Heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna, og í þessu verkefni stuðlum við að nokkrum.    

1. Engin fátækt 

2.  Hungri  



 
3.  Heilsa og vellíðan 

4.  Menntun fyrir alla,  

5.  Jafnrétti kynjanna 

8. Góð atvinna og hagvöxtur 

10. Aukinn jöfnuður 

 

       
 

Voru einhver vandamál sem komu upp og ef svo var hvernig voru þau leyst? 

Við vorum ekki upplýstar nógu reglulega að okkar mati um stöðu mála hjá barninu 

sem við höfum styrkt frá árinu 2003 og þar til árið 2018.  Eftir smá eftirgrennslan 

vorum við upplýstar um stöðu hennar. 

 

Var góður árangur að ykkur mati? 

Já svo sannarlega. Stúlkan sem við höfum styrkt, Shawo Tsomo er komin yfir þau 

aldurstakmörk sem gert er ráð fyrir i þessu verkefni.  Hún er í undirbuningsnámi 

fyrir hjúkrun og stefnir að því að verða hjúkrunarfræðingur í Suður-Indlandi.  

Stykurinn sem hún hefur fengið öll þessi ár, gerir henni kleyft að ljúka náminu, en 

haldið er velu tan um þann pening sem henni er ætlaður, hann ávaxtaður og nýtist 

henni til 23ja ára aldurs.  

 

Kostnaður af verkefni: 

41.000 kr 

Markhópur; Stúlka 

 

Hvað voru margir sem nutu góðs af verkefninu? 

Eitt stúlkubarn í 15 ár. 

 

Endilega senda myndir, greinar úr blöðum, rannsóknir eða video af verkefninu  

þar sem við á. 

 

Skrifa sögu eða yfirlýsingu frá stúlku eða konu sem naut góðs af verkefninu? Shawo 



 
Tsomo er mjög þakklát fyrir þann stuðning sem hún hefur fengið frá Íslandi.  Það 

hefur gert henni kleift að mennta sig. Hún er nú í sjálfstæðri búsetu á 

stúdentagörðum og stefnir á að ljúka hjúkrunarnáminu innan 2ja ára.  

 

Er klúbburinn búinn að fylla út PFR skýrslu á www.soroptimisteurope.org?   

Nei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soroptimisteurope.org/

